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GOEDE VRIJDAG 
 

ALS TEKEN IN ONS MIDDEN 
 

INLEIDING 
Om niet te vergeten…… 
zijn wij hier samen. 
Om nooit te vergeten…… 
plaatsen wij straks het kruis in ons midden. 
Want het kruis vertelt ons het hele verhaal van Jezus van Nazareth, 
die liefdevol meeleefde met de nood van anderen en toen Hij zelf 
moest lijden de wenende vrouwen troostte en de berouwvolle 
moordenaar vergaf. Het is het verhaal van een verworpene die tot 
leidsman werd, het verhaal van een Mensenzoon die Zoon van God 
wordt, beeld en gelijkenis van Hem die leeft. 
 
En duizenden na Hem – tot op de dag van vandaag – zij gaan 
dezelfde weg als Hij. Daarom komen hier meer kruisen te staan rond 
dat ene kruis…… 
Zij symboliseren het lijden van mensen in deze tijd, waar ook ter 
wereld. Om niet te vergeten! 
 
BEURTZANG BIJ DE KRUISVERERING      GvL 511 (c. 1-2) 
O hoofd, vol bloed en wonden, met smaad gedekt en hoon, 
o godd’lijk Hoofd omwonden met scherpe doornenkroon! 
O Gij, die and’re kronen en glorie waardig zijt: 
Ik wil mijn hart U tonen, dat met U medelijdt. 
 
Mijn God, die zonder klagen het zwaarste hebt doorstaan: 
al wat Gij had te dragen, wie heeft het U gedaan! 
Wee mij, die voor de zonden het hoogste goed verliet! 
O, om uw bloed en wonden, verstoot mij, zondaar, niet! 
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LEZING: Lucas 22; 39-41, 45-51 
Hij verliet het huis en ging volgens zijn gewoonte naar de Olijfberg, 
zijn leerlingen gingen met Hem mee. Toen Hij daar was, zei Hij tegen 
hen: bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken. Hij verwijderde 
zich van hen, ongeveer een steenworp ver; daar viel Hij op zijn 
knieën en bad. “Vader, neem alstublieft deze beker van Mij weg; 
maar toch, laat niet mijn wil gebeuren, maar die van U.” 
Na dit gebed stond Hij op en ging naar zijn leerlingen. Hij vond ze in 
slaap, zo verdrietig waren ze. Hij zei hen: “Wat slapen jullie? Sta op 
en bid dat jullie in de beproeving niet bezwijken.”  
Hij was nog niet uitgesproken of er verscheen opeens een hoop volk. 
Judas, één van de twaalf liep voorop en kwam op Jezus af om Hem 
een kus te geven. Jezus zei hem: “Judas, lever je de Mensenzoon 
over met een kus?” Toen zijn metgezellen zagen wat er ging 
gebeuren, vroegen ze: “Heer, zullen wij erop inslaan met het 
zwaard?” En één van hen sloeg in op de knecht van de hogepriester 
en hakte hem het rechteroor af. Maar Jezus antwoordde: “Hou 
daarmee op!” Hij raapte het oor op en genas hem. 
 
II. WIJ DRAGEN HET KRUIS AAN VAN DE EENZAAMHEID 
Met dit kruis is verbonden het kruis van hen die worstelen met 
levensvragen en die voor zichzelf geen uitweg meer zien. Zij die door 
hun omgeving niet worden opgemerkt en als door een muur van 
anderen worden afgesloten. 
Voor hen die geen schouders hebben om uit te huilen. Dat zij 
innerlijke vrede mogen vinden en zich mogen openstellen naar 
anderen toe. 
 
Om niet te vergeten, laat ons samen bidden: 
Mogen wij de schouders zijn voor hen die steun zoeken. 
Laat het licht worden om ons heen. Amen. 
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LIED: Midden in de dood    GvL 496 (c. 1-2) 
Midden in de dood 
zijn wij in het leven, 
want Eén breekt het brood 
om met ons te leven  
midden in de dood. 
 
Dood is in ons bloed, 
dood voor onze ogen, 
maar Hij geeft ons moed, 
dat wij leven mogen, 
met de dood in ’t bloed. 
 
LEZING: Lucas 22; 54-62 
Zij namen Hem gevangen en brachten Hem naar het huis van de 
hogepriester. Petrus volgde op een afstand. Ze legden midden op de 
binnenplaats een vuur aan; daar gingen ze omheen zitten en Petrus 
zat tussen hen in. 
In het schijnsel van het vuur zag een slavin hem zitten; ze bekeek 
hem nauwlettend en zei: “Die hoorde ook bij Hem.” Maar hij 
ontkende het en zei: “Mens ik ken Hem niet.” 
Even later zag iemand anders hem en zei: “Jij bent ook één van hen.” 
Maar Petrus zei: “Welnee man.” Ongeveer een uur later zei iemand 
met grote stelligheid: “Wel degelijk, hij hoorde ook bij Hem, hij is 
immers ook een Galileeër.” 
Maar Petrus zei: “Man, ik weet niet waar je het over hebt.” Hij had 
dat nog niet gezegd of er kraaide een haan. De Heer keerde zich om 
en keek Petrus aan en Petrus herinnerde zich wat de Heer tegen 
hem had gezegd. 
Voor de haan vandaag kraait, zul je Me driemaal verloochend 
hebben. Hij liep naar buiten en schreide bittere tranen. 
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III. WIJ DRAGEN HET KRUIS AAN VAN DE AFWIJZING 
Met dit kruis is verbonden het kruis van hen die slachtoffer worden 
van lafheid en angst van anderen. Die het gevoel hebben dat zij niet 
meetellen, die zich in de steek gelaten voelen door hun beste 
vrienden. Die gemeden worden omdat zij ernstig ziek zijn. Mensen 
die besmet worden verklaard. Dat zij iets van bevrijding mogen 
ervaren in God, die steeds weer zegt: Ik ben er voor jou. 
 
Om niet te vergeten, laat ons samen bidden: 
Laten wij er zijn voor anderen die ons nodig hebben. 
Laat het licht worden om ons heen. Amen. 
 
LIED: Midden in de dood    GvL 496 (c. 3-4) 
Dat wij uit de dood 
opstaan om te leven, 
etend van het brood 
dat Hij heeft gegeven 
midden in de dood. 
 
Lamp voor onze voet, 
licht voor onze ogen, 
geef ons levensmoed 
met de dood voor ogen, 
met de dood in ’t bloed. 
 
LEZING: Lucas 22; 66 – 23; 2 
Toen het dag werd, kwam de raad van oudsten van het volk bijeen, 
hogepriesters en schriftgeleerden. Men bracht Jezus voor hun 
Sanhedrin. Zij zeiden: “Als U de Messias bent, zeg ons dat dan.” 
Maar Hij zei hen: “Als ik u het zeg, zult ge Mij niet geloven, als Ik u 
wat vraag, zult ge Mij geen antwoord geven. Van nu af aan zal de 
Mensenzoon zitten aan Gods machtige rechterhand.” Toen zei 
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iedereen: “U bent dus de Zoon van God?” Hij sprak tot hen: “Ü zegt 
zelf dat Ik het ben.”  
Toen zeiden zij: “Waarvoor hebben wij nog een getuigenis nodig? 
Wij hebben het zelf uit Zijn mond gehoord. 
Het hele gezelschap stond op en men leidde Hem voor aan Pilatus. 
Daar brachten zij hun beschuldigingen tegen Hem in: “Wij hebben 
vastgesteld dat deze man ons volk opruit; Hij zegt dat ze geen 
belastingen moeten betalen aan de keizer en Hij geeft zichzelf uit 
voor de Messias, de Koning. 
 
IV. WIJ DRAGEN HET KRUIS AAN VAN HET VOOROORDEEL 
Met dit kruis is verbonden het kruis van hen die slachtoffer worden 
van lafheid en angst van anderen. Die het gevoel hebben dat zij niet 
meetellen, die zich in de steek gelaten voelen door hun beste 
vrienden. Die gemeden worden omdat zij ernstig ziek zijn. Mensen 
die besmet worden verklaard. Dat zij iets van bevrijding mogen 
ervaren in God, die steeds weer zegt: Ik ben er voor jou. 
 
Om niet te vergeten, laat ons samen bidden: 
Geef ons de moed en kracht om samen het kruis te dragen. Laat 
het licht worden om ons heen. Amen. 
 
LIED: O hoofd vol bloed en wonden       GvL 511 (c. 3-4) 
O hoofd, vol bloed en wonden, o Gods onschuldig Lam, 
dat voor der mensen zonden de schulden op Zich nam! 
Wat zal ik U dan geven voor zoveel smaad en smart? 
Heer, neem mijn korte leven, Heer, neem mijn schamel hart! 
 
En als ik eens moet strijden mijn allerlaatste strijd, 
wil ik nog eens belijden, dat Gij mijn Heiland zijt. 
O hoofd, vol bloed en wonden, o hoofd, vol smart en smaad! 
Wees in die laatste stonden mijn hoogste toeverlaat. 
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LEZING: Lucas 23; 13-25 
Daarop riep Pilatus de hogepriesters, de leiders en het volk bij elkaar 
en zei tegen hen: “U hebt deze man bij mij gebracht omdat Hij het 
volk zou ophitsen. Wel, ik heb de man verhoord in uw bijzijn, en 
voor uw beschuldigingen tegen Hem heb ik geen enkele grond 
gevonden en Herodes evenmin, want hij heeft Hem naar ons 
teruggestuurd. Kortom, Hij heeft niets gedaan waarop de doodstraf 
staat. Ik zal Hem daarom laten geselen en dan vrijlaten.” Maar ze 
schreeuwden in koor: “Weg met Hem, laat ons Barabbas vrij.” Die 
was in de gevangenis gezet wegens een oproer in de stad en wegens 
doodslag. Maar omdat Pilatus Jezus wilde vrijlaten, sprak hij hen 
opnieuw toe. Maar zij schreeuwden er tegenin: “Aan het kruis met 
Hem, aan het kruis.” Voor de derde maal zij hij tegen hen: “Wat 
heeft deze man dan voor kwaad gedaan? Ik heb niets kunnen vinden 
waarop de doodstraf staat; ik zal Hem dus na geseling vrijlaten.” 
Maar luidkeels schreeuwend bleven zij eisen dat hij gekruisigd zou 
worden. Hun geschreeuw gaf de doorslag. Pilatus besloot hun eis in 
te willigen. De man die wegens oproer en doodslag in de gevangenis 
was gezet, om wie ze hadden gevraagd, liet hij vrij en Jezus leverde 
hij over aan hun willekeur. 
 
V. WIJ DRAGEN HET KRUIS AAN VAN ONBEGRIP 
Met dit kruis is verbonden het kruis van hen die vermaald worden in 
de raderen van de maatschappij. Mensen die stuk gelopen zijn 
omdat zij stuiten op onbegrip, mensen die ter wille van de lieve 
vrede worden opgeofferd. De zwakken in de samenleving die de 
dupe worden van onverschilligheid en hardheid. Dat wij proberen 
elkaar te verstaan en elkaar te dragen. 
 
Om niet te vergeten, laat ons samen bidden: 
Laten wij onze ogen en oren open houden om een ander te zien en 
te horen. Laat het licht worden om ons heen. Amen. 
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LIED: Stabat Mater  
Naast het kruis, met wenend’ ogen, 
stond de moeder, diep bewogen, 
wijl haar Zoon te sterven hing. 
Dwars toen door het zuchtend harte, 
overstelpt van wee en smarte, 
drong het zwaard der marteling. 
 
Wie, die zonder medelijden 
Christus’ moeder zou zien lijden, 
daar zij met haar Zoon zo treurt. 
Als mijn lichaam komt te sterven, 
laat mijn ziele dan verwerven 
’s hemels blijde gloriepracht. 
 
LEZING: Lucas 23; 26-31 
Toen zij Hem wegvoerden hielden ze een zekere Simon uit Cyrene 
aan, die van zijn akker kwam. Hem lieten ze het kruis achter Jezus 
aan dragen. Een grote massa volgde Hem.  
Er waren vrouwen bij, die om Hem rouwden en treurden. Jezus 
draaide zich om en zei tegen hen:  
“Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om Mij, huil liever om uzelf en uw 
kinderen. Want er komen dagen dat men zal zeggen: gelukkig de 
onvruchtbare vrouwen, de schoot die niet heeft gebaard en de 
borsten die niet hebben gezoogd.  
Dan zal men zeggen tegen de bergen: Val op ons en tegen de 
heuvels. Bedek ons. Want als ze dit doen met het groene hout, wat 
moet er dan gebeuren met het dorre? 
 
VI. WIJ DRAGEN HET KRUIS AAN VAN ZIEKTE EN PIJN 
Met dit kruis is verbonden het kruis van hen die aan den lijve de 
ontluistering van ziekte en pijn ervaren. Die door teleurstelling 
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ontmoedigd zijn. Van de ouders die zoeken naar hun vermiste 
kinderen; van alle mensen die gekweld worden door zorgen en 
verdriet. Dat zij hun gevoel van menselijke waarde mogen behouden 
en anderen mogen sterken door hun levensmoed. 
 
Om niet te vergeten, laat ons samen bidden: 
Mogen ons gevoel van medeleven hen de kracht geven om te 
leven. Laat het licht worden om ons heen. Amen. 
 
LIED: Wij roemen in ’t kruis     GvL 557 
Allen:  Wij roemen in ’t Kruis van de Heer Jezus Christus. 
 in Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis, 
 door wie wij verlost en bevrijd zijn. 
Koor: God zij genadig en zegene ons, 
 en dat Zijn aanschijn over ons moge lichten. 
 
LEZING: Lucas 23; 33-43 
Toen ze op het zogeheten Schedelveld kwamen, sloegen ze Hem 
daar aan het kruis, en ook de twee misdadigers, de één rechts en de 
ander links van Hem. Jezus sprak; “Vader, vergeef het hun, want zij 
weten niet wat ze doen.” Ze verdobbelden Zijn kleren. Het volk 
stond toe te kijken.  De leiders lachten Hem uit en zeiden: “Anderen 
heeft Hij gered, laat Hij nu zichzelf redden als Hij de Messias van God 
is, de Uitverkorene.” Ook de soldaten dreven de spot met Hem, ze 
kwamen Hem wijn brengen en zeiden: “Ben jij de Koning van de 
Joden? Red dan jezelf.” Boven Zijn hoofd hing het opschrift: Dit is de 
Koning van de Joden. Eén van de misdadigers die daar hing zei 
smalend tegen Hem: “Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons 
erbij!” Maar de ander wees hem terecht en zei: “Heb zelfs jij geen 
ontzag? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende 
loon. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.”  
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Daarop zei hij: “Jezus, vergeet mij niet wanneer U in Uw koninkrijk 
komt.” Hij zei tegen Hem: “Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn 
in het paradijs.” 
 
VII. WIJ DRAGEN HET KRUIS AAN VAN ONVERDIEND LIJDEN 
Met dit kruis is verbonden het kruis van hen die slachtoffer zijn van 
oorlog en natuurgeweld, van rassenhaat, onderdrukking en 
hongersnood. Mensen die jarenlang ziek zijn en wier leven langzaam 
wordt afgebroken, mensen die sterven in eenzaamheid zonder dat 
iemand naar hen omkijkt. Dat wij oog hebben voor het lijden om ons 
heen en steun geven aan die dat zo hard nodig hebben. 
Om niet te vergeten, laat ons samen bidden: 
Laat ons, dat wij ons hart laten spreken daar waar het ’t hardst 
nodig is. Laat het licht worden om ons heen. Amen. 
 
BEURTZANG BIJ DE KRUISVERERING   GvL 595 
Refrein: Dit is het kruis, waaraan de Redder 

   van de wereld heeft gehangen. 
 
Gij allen die voorbij gaat langs de weg, 
ziet of er een smart is even groot als mijn smart. Refrein 
 
Zozeer heeft God de wereld lief gehad, 
dat Hij ons zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Refrein 
 
LEZING: Lucas 23; 44-49 
Al rond het zesde uur werd het donker in heel het land, tot het 
negende uur. Er was een zonsverduistering. Het voorhangsel in de 
tempel scheurde middendoor.  
Toen riep Jezus luidkeels: “Vader, in uw handen leg ik Mijn Geest.”  
 
Stilte 
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De honderdman die zag wat er gebeurde, verheerlijkte God en zei: 
“Waarachtig, die man was een rechtvaardige.” 
Alle mensen die voor dit schouwspel waren toegestroomd, gingen 
naar huis, sloegen zich van rouw op de borst om wat ze hadden 
gezien. Al Zijn vrienden bleven uit de verte staan toekijken, ook de 
vrouwen die Hem vanuit Galilea waren gevolgd en dit gadesloegen. 
 
KRUISHULDE 
U kunt nu naar voren komen om uw bloem(en) bij het kruis te leggen 
 
LIED: Were you there? 
Were you there when they crucified my Lord? 
Were you there when they crucified my Lord? 
Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. 
Were you there when they crucified my Lord? 
 
Were you there when they nailed Him to the tree? 
Were you there when they nailed Him to the tree? 
Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. 
Were you there when they nailed Him to the tree? 
 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
Sometimes it causes me to tremble, tremble, tremble. 
Were you there when they laid Him in the tomb? 
 
LIED: Nobody knows the trouble I’v seen 
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LIED: Midden in de dood    GvL 496 (c. 5-6) 
Jezus, uit de dood, 
opgestaan tot leven, 
wees voor ons het brood, 
dat wij in U leven 
midden in de dood. 
 
Wees voor ons de wijn, 
dat wij van U drinken, 
wees voor ons de pijn, 
dat wij in U zinken, 
dat wij in U zijn. 
 
LEZING: Lucas 23; 50-53 
Nu was daar een zekere Jozef, een lid van de raad, een goed en 
rechtvaardig man die niet had ingestemd met hun plannen en 
praktijken. Hij was afkomstig uit de Joodse stad Arimatea en leefde 
in de verwachting van het koninkrijk van God. Hij vervoegde zich bij 
Pilatus en vroeg om het lichaam van Jezus. Hij haalde het van het 
kruis, wikkelde het in linnen en legde Hem in een graf dat in de 
rotsen was uitgehouwen en waarin nog niemand lag. 
 
Wij omkleden het kruis met een doek. Het kruis staat niet in al zijn 
hardheid voor ons. Tegenover het onmenselijk lijden zien we hier 
een teken van zorg en barmhartigheid, van liefde en respect.  
Het onrecht dat we zien, de onmacht die we ervaren, kan verzacht 
worden waar mensen hun hart laten spreken. Wij zijn niet geheel en 
al onbeschut, niet helemaal dakloos. In menselijke nabijheid en 
liefdevolle ontferming is God rondom ons aanwezig. 
 
Slotgedachte 
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En elke keer vertellen wij het door, het teken van het kruis. Kruisen 
staan op de graven van de doden, hangen in huiskamers aan de 
wand. Wij dragen kruisen aan een ketting om de hals, we geven het 
stervenden in handen. We drukken het kruis op de voorhoofden van 
onze kinderen voor ze gaan slapen.  
 
 
 
Van nu af aan maakt het kruis de wereld nieuw.  
Van nu en toen af aan zingen mensen rond een kruis op Goede 
Vrijdag. Ze zingen van hoop en van overwinning voorgoed. 
Een martelwerktuig wordt een levensboom en tegelijkertijd een 
protest tegen alle oorlog, alle vernietiging, zelfs tegen alle dood. 
 
In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. 
 
We gaan in stilte weg. 
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Vieringen Pasen: 
 

 
Paaswake 
Eucharistieviering zaterdag 16 april om 21.00 uur 
 
Eerste Paasdag 
Eucharistieviering zondag 17 april om 10.00 uur en  
om 12.00 uur 
 
Tweede Paasdag 
Eerste Communievieringen om 10.00 uur en  
om 12.30 uur 
 


